
Terra – Habitats Urbanos e Rurais 

ISBN: 978-85-68066-82-9 Página 2687 

PRÊMIO IDEIA E O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE EM UMA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA DO SEMIÁRIDO 

Diana Gonçalves LUNARDI 
Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade - UFERSA 

lunardi.diana@ufersa.edu.br 

Júlio Cesar Rodrigues de SOUSA 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 

julio@ufersa.edu.br 

George Bezerra RIBEIRO 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

george@ufersa.edu.br 

Gessica Rafaelly Dantas da SILVA 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 

gesrafaelly@gmail.com 

RESUMO 
O ‘Desafio da Sustentabilidade’, lançado pelo Ministério da Educação em 2014, teve como objetivo 
identificar, avaliar e selecionar propostas inovadoras, por meio da participação social, no seguinte 
tema: como reduzir os gastos com o consumo de energia elétrica e de água nas instituições federais 
de ensino? A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) participou ativamente deste 
Desafio, e alcançou o segundo lugar, sendo premiada com R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
Após a UFERSA receber o prêmio em 15 de abril de 2015, uma equipe técnica multidisciplinar se 
reuniu para definir em qual ação sustentável o recurso seria investido. Dessa forma, este estudo visa 
descrever as etapas que compuseram a execução do recurso obtido com o ‘Desafio da 
Sustentabilidade’. Na etapa de planejamento, após uma análise técnica criteriosa, optou-se pela 
proposição de um programa denominado ‘Eficiência Energética: Uso de Painéis Solares 
Fotovoltaicos em Edificações da UFERSA’. Na etapa de aquisição, foram obtidas, por meio de 
licitação, duas usinas solares fotovoltaicas. A primeira usina com 150,8 kWp de potência e 580 
painéis, foi instalada em solo. A segunda usina, com 15,6 kWp de potência e 48 painéis, foi 
instalada em uma cobertura de edificação. A aquisição das usinas solares fotovoltaicas viabilizou 
uma série de atividades acadêmicas, incluindo o fomento ao ensino, pesquisa e extensão, além de 
resultar em impacto direto positivo no aspecto financeiro e ambiental. A partir da experiência da 
UFERSA, relatada neste estudo, espera-se que outras instituições de ensino, especialmente aquelas 
localizadas na região do semiárido brasileiro, possam, em momento oportuno, investir em geração 
de energia solar fotovoltaica, de forma a subsidiar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
extensão, além de contribuir com a geração de energia elétrica sustentável. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Educação; Energia Solar Fotovoltaica; Mobilização. 

ABSTRACT 
The 'Challenge of Sustainability', launched by the Ministry of Education in 2014, aimed to identify, 
evaluate and select innovative proposals, through social participation, on the following theme: how 
to reduce spending on electricity and water consumption in federal institutions of education? The 
Federal Rural University of the Semi-Arid Region (UFERSA) participated actively in this 
Challenge, and reached the second place, being rewarded with R$ 1,000,000.00 (one million reais). 
After UFERSA received the award on April 15, 2015, a multidisciplinary technical team met to 
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define in which sustainable action the resource would be invested. Thus, this study aims to describe 
the stages that made up the implementation of the resource obtained with the 'Challenge of 
Sustainability'. In the planning stage, after a careful technical analysis, we opted for the proposal of 
a program called 'Energy Efficiency: Use of Photovoltaic Solar Panels in Buildings of UFERSA'. In 
the acquisition stage, two solar photovoltaic plants were obtained through a bidding process. The 
first plant with 150.8 kWp of power and 580 panels was installed in soil. The second plant, with 
15.6 kWp of power and 48 panels, was installed on a building roof. The acquisition of photovoltaic 
solar power plants allowed a series of academic activities, including the promotion of teaching, 
research and extension, and resulted in a direct positive financial and environmental impact. From 
the experience of UFERSA, reported in this study, we hope that other educational institutions, 
especially those located in the Brazilian semi-arid region, will, at an opportune time, invest in 
photovoltaic solar energy generation, in order to subsidize the development of education, research 
and extension, and contribute to the generation of sustainable electric energy. 
Keywords: Sustainable development; Education; Photovoltaic Solar Energy; Mobilization. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável tem sua origem na Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, organizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Embora o conceito de 

desenvolvimento sustentável – aquele que atende as necessidades das gerações presentes, sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras – publicado em 1987 no relatório denominado 

‘Nosso Futuro Comum’ seja até hoje amplamente discutido e criticado (e.g., MONTIBELLER 

FILHO, 1993), este serviu de base para diversos outros conceitos que visam alcançar uma 

integração entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental. Por 

exemplo, Romeiro (2012) propôs uma definição de desenvolvimento sustentável mais dinâmica e 

integrada, quando destaca que desenvolvimento sustentável é o processo de melhoria do bem-estar 

humano com base numa produção material/energética que garanta o conforto que se considere 

adequado e esteja estabilizada num nível compatível com os limites termodinâmicos do planeta. 

Implica, portanto, um Estado Estacionário onde o crescimento do consumo como fator de 

emulação social cede lugar ao crescimento cultural, psicológico e espiritual. 

Visando promover o desenvolvimento sustentável no setor público, a Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, em parceria com a Secretaria de Educação 

Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, publicou o Edital No 01/2014 

referente ao concurso ‘Desafio da Sustentabilidade’ com o objetivo de identificar, avaliar e 

selecionar propostas inovadoras, por meio da participação social, nos seguintes temas: a) como 

reduzir os gastos com o consumo de energia elétrica nas instituições federais de ensino? e b) como 

reduzir os gastos com o consumo de água nas instituições federais de ensino? Para tanto, o 

Ministério da Educação criou uma plataforma denominada Prêmio Ideia, usada para registro das 

ideias sustentáveis. Os participantes deveriam apresentar ideias, bem como avaliar e aprimorar 
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ideias de outros participantes por meio de comentários acerca dos temas acima apresentados, 

acumulando pontos em conformidade com o sistema de pontuação previsto no regulamento do 

concurso (http://premioideia.mec.gov.br/app/desktop/). As melhores ideias foram publicadas pelo 

Ministério da Educação em 2015 na forma de uma coletânea do Desafio da Sustentabilidade 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015), na qual são apresentadas seis categorias para energia 

elétrica (Formas alternativas de geração de energia elétrica. Gestão administrativa e capacitação de 

pessoas. Infraestrutura. Manutenção. Pesquisa e desenvolvimento. Sensibilização) e oito categorias 

para a água (Reaproveitamento. Capacitação e sensibilização. Irrigação. Gestão. Boas práticas. 

Manutenção preventiva. Infraestrutura. Tecnologia da informação). 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), por meio de sua equipe gestora do 

Plano de Logística Sustentável e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, participou ativamente do 

concurso ‘Desafio da Sustentabilidade’ e alcançou o segundo lugar, sendo premiada com R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). Mais de 700 discentes e servidores da UFERSA participaram do 

concurso ‘Desafio da Sustentabilidade’, propondo cerca de 1.500 ideias sustentáveis para 

economizar energia elétrica e água nas instituições federais de ensino. Após a UFERSA receber o 

prêmio em 15 de abril de 2015, uma equipe técnica multidisciplinar se reuniu para definir em qual 

ação sustentável o recurso seria investido. Dessa forma, este estudo visa descrever as etapas que 

compuseram a execução do recurso obtido com o ‘Desafio da Sustentabilidade’, desde a etapa 

inicial de planejamento até a etapa final de avaliação dos resultados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A UFERSA foi criada em 29 de julho de 2015 a partir da antiga Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró, e localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, semiárido brasileiro. A 

temperatura média da região é de aproximadamente 28oC, com alta incidência solar durante todo o 

ano (www.cptec.inpe.br). A UFERSA conta atualmente com quatro campi, sendo o campus sede 

localizado no município de Mossoró e os outros campi em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.  

A UFERSA tem como missão produzir e difundir conhecimento no campo da educação 

superior, com ênfase para a região semiárida brasileira, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanística, crítica e reflexiva, 

preparando profissionais capazes de atender demandas da sociedade. Entretanto, para desempenhar 

esse importante papel no desenvolvimento científico e tecnológico em uma das regiões mais pobres 

do Brasil, a instituição desembolsa altos valores para o custeio com energia elétrica, sendo esse item 

uma de suas maiores despesas mensais. No ano de 2017, por exemplo, apenas o campus de Mossoró 

da UFERSA teve um consumo de energia elétrica de cerca de 4 milhões de kWh, correspondendo a 

uma despesa de mais de R$ 2.200.000,00.  
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Para elaboração deste estudo, optou-se pela descrição detalhada das quatro etapas que 

compõe a execução do recurso obtido com o ‘Desafio da Sustentabilidade’, com o intuito de 

subsidiar a implantação de ações de sustentabilidade em outras instituições públicas de ensino. Esta 

descrição contou com a participação de um servidor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e dois servidores da UFERSA que participaram ativamente das etapas de planejamento, 

aquisição, início de operação e avaliação dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para facilitar a compreensão, os resultados deste estudo são apresentados em quatro etapas:  

a) Planejamento: Esta etapa foi composta por duas reuniões técnicas nas quais discutiu-

se em qual ação sustentável o recurso obtido com a premiação do concurso ‘Desafio da 

Sustentabilidade’ deveria ser investido, baseado nas ideias sustentáveis que haviam sido 

previamente propostas na plataforma Prêmio Ideia do Ministério da Educação. Após análise 

das faturas de energia elétrica da UFERSA, da infraestrutura disponível no campus Mossoró e 

da relação custo/benefício para a aquisição de usinas solares, usinas eólicas e modernização da 

iluminação do campus com lâmpadas mais eficientes, optou-se pela proposição de um 

programa denominado ‘Eficiência Energética: Uso de Painéis Solares Fotovoltaicos em 

Edificações da UFERSA’. 

b) Aquisição: Em novembro de 2015, foi celebrado o Termo de Convênio Nº 11/2015 

entre a UFERSA e a Fundação Guimarães Duque, que teve como objeto o apoio administrativo 

e financeiro ao ‘Programa de Eficiência Energética: Uso de Painéis Solares Fotovoltaicos em 

Edificações da UFERSA’.  A transferência do recurso financeiro se deu em 24 de março de 

2016. Após a transferência do recurso financeiro, uma equipe formada por discentes e 

servidores da UFERSA trabalharam: (i) nas especificações de duas usinas solares fotovoltaicas 

que deveriam integrar o termo de referência para a licitação, (ii) nas definições dos documentos 

que seriam solicitados na qualificação técnica dos possíveis fornecedores e (iii) na avaliação de 

viabilidade técnica do local de instalação das usinas. Com a descrição das usinas solares 

fotovoltaicas concluídas, em agosto de 2016 iniciou-se o processo de licitação, realizado pela 

Fundação Guimarães Duque, com o apoio técnico da equipe do programa de Eficiência 

Energética da UFERSA. Em setembro de 2016, a UFERSA, por meio da Superintendência de 

Infraestrutura - SIN, iniciou as obras civis e adequação elétrica do local para receber a primeira 

usina solar fotovoltaica, de 150,8 kWp, que foi instalada no campus de Mossoró (Figura 1A). 

Já em março de 2018, com recursos provenientes de emenda de bancada, a UFERSA expandiu 

a mini geração existente, com a adição de mais  15,6 kWp, por meio de uma usina instalada 

sobre o telhado do Laboratório de Energias Renováveis (LENERG) a um custo de R$ 
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69.998,00. Essa aquisição foi realizada através de adesão a ata de registro de preços do pregão 

eletrônico No 10/2017, realizado pelo 7o Batalhão de Engenharia de Combate, do Comando do 

Exército Brasileiro.  

c) Início da operação: A primeira usina solar fotovoltaica com potência instalada de 

150,8 kWp iniciou sua operação em 20 de outubro de 2016, com as seguintes especificações 

técnicas: 580 painéis, fabricados com células de silício policristalino, com potência nominal de 

260 W cada (≈ 9 A x 30 V). Cada painel mede 98 × 164 cm, de forma que todo o conjunto tem 

uma área de 933 m2 de painéis, distribuídos em um parque solar de 1.984 m2; 10 inversores 

com potência de 15 kW cada, totalizando 150 kW e 1 transformador de 150 kVA. A segunda 

usina solar fotovoltaica com potência instalada de 15,6 kWp iniciou sua operação em 28 de 

março de 2018, com as seguintes especificações técnicas: 48 painéis, fabricados com células de 

silício policristalino, com potência nominal de 325 W cada (≈ 7 A x 34 V), o que confere à 

usina uma potência instalada total de 15,6 kWp. Cada painel mede 99 × 196 cm, de forma que 

todo o conjunto ocupa uma área de 93 m2 de painéis; e possui 2 inversores com potência de 10 

kW cada. 

d) Avaliação dos resultados e discussão: A primeira usina solar fotovoltaica obtida com 

o recurso do ‘Desafio da Sustentabilidade’ (150,8 kWp) produziu resultados significativos nas 

três esferas de atuação da UFERSA: ensino, pesquisa e extensão, além de ter um impacto direto 

sobre o aspecto financeiro e ambiental. No que se diz respeito ao ensino, esta usina solar passou 

a subsidiar a prática de disciplinas de graduação e pós-graduação como Ambiente, Energia e 

Sociedade; Captação e Utilização da Energia Solar e Planejamento Ambiental, vinculadas aos 

cursos de graduação em Ciência e Tecnologia e Engenharia Elétrica e de pós-graduação em 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade, tornando as aulas mais dinâmicas. Neste contexto, diversos 

autores têm proposto a inclusão, nos planos de estudos das engenharias, de uma perspectiva 

baseada na ‘Ciência, Tecnologia e Sociedade’, que permita a aproximação às relações 

existentes hoje entre estes três eixos (BAZZO, 2002). Assim, a prática aliada à teoria e 

associada aos eixos temáticos ‘Ciência, Tecnologia e Sociedade’ tem grande potencial para 

promover e aprimorar a forma como o conhecimento pode ser incorporado e disseminado. 

No âmbito da pesquisa, a primeira usina solar fotovoltaica da UFERSA contribuiu para o 

desenvolvimento de pelo menos duas dissertações de mestrado (ver BALBINO 2017; SANTIAGO 

et al., 2018), dois trabalhos de conclusão de curso de graduação (ver AZEVEDO, 2018; DE 

PAULA, 2018) e um projeto de pesquisa (SOBRINHO et al., 2017). Adicionalmente, também 

foram organizados dois eventos científicos na UFERSA, campus Mossoró: o I Workshop Usinas 

Solares Fotovoltaicas: aliando tecnologia à sustentabilidade, que ocorreu nos dias 27 e 28 de julho 

de 2016 (https://assecom.ufersa.edu.br/2016/07/25/workshop-na-ufersa-discute-usinas-solares/) e II 
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Workshop Usinas Solares Fotovoltaicas: ambientes de inovação, que ocorreu nos dias 26 e 27 de 

setembro de 2017 (https://assecom.ufersa.edu.br/2017/09/26/em-workshop-ufersa-discute-os-

potenciais-das-usinas-solares-fotovoltaicas-para-pesquisa-e-ensino/). Uma das questões 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável está na inovação e desenvolvimento de 

tecnologias de conversão e aproveitamento de recursos energéticos naturais. A aplicação de 

tecnologias que buscam o incremento da eficiência energética e a sustentabilidade dos processos 

produtivos pode assegurar e possibilitar um modelo de desenvolvimento com impactos ambientais 

reduzidos (PEREIRA et al., 2017). Portanto, o uso da energia solar, aliado ao desenvolvimento 

científico-tecnológico, pode desempenhar um importante papel na expansão da matriz elétrica 

brasileira, aumentando sua eficiência e sustentabilidade, inclusive, com redução de custos. 

No âmbito da extensão, a usina solar fotovoltaica da UFERSA, construída no solo e 

ocupando uma extensa área de 1.984 m2, tem favorecido a visitação de grupos de até 45 pessoas 

(por exemplo, a capacidade de passageiros de um ônibus). O público que tem visitado a usina solar 

de 150,8 kWp, desde a sua inauguração em 31 de janeiro de 2017 (Figura 1B), é composto 

majoritariamente por estudantes da rede pública e privada de ensino fundamental e médio de 

Mossoró e cidades vizinhas, empresários do setor energético e potenciais investidores em energia 

fotovoltaica. Além disso, para levar a informação sobre a usina solar fotovoltaica da UFERSA a um 

maior número de pessoas, foi criada uma página na internet (https://usinasolar.ufersa.edu.br), na 

qual é possível agendar uma visita a esta usina ou obter dados sobre a produção de energia elétrica 

em tempo real (Figura 1C). A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre 

a Universidade e a comunidade na qual ela está inserida. A partir das práticas extencionistas, a 

Universidade leva conhecimento e/ou assistência à comunidade e recebe dela influxos positivos, 

tais como suas reais necessidades, anseios e aspirações (NUNES; SILVA, 2011). É preciso resgatar 

a legitimidade da Universidade perante a sociedade, tornando possível a realização de uma reflexão 

critica para sua transformação, bem como possibilitar o princípio constitucional de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (NUNES; SILVA, 2011). 

No âmbito financeiro, as duas usinas solares fotovoltaicas da UFERSA têm representado 

uma economia real de até 5% nos gastos com energia elétrica do campus Mossoró. No total, foram 

produzidos até o momento mais de 430 MWh (https://usinasolar.ufersa.edu.br), gerando uma 

economia total de cerca de R$ 150.000,00. Diversos estudos já apontaram a viabilidade econômica 

da energia solar fotovoltaica (e.g., DA SILVA, 2016), que tem se tornado inclusive um dos fatores 

determinantes para a expansão desta fonte energética no Brasil. Partindo desse pressuposto, espera-

se que a UFERSA e também outras instituições de ensino possam ampliar seu parque energético, 

investindo anualmente em novas usinas solares fotovoltaicas. Adicionalmente, na esfera ambiental, 

considerando o Fator Médio Anual de emissão de dióxido de carbono da matriz elétrica do Brasil, 
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que foi de 0,093 tCO2/ MWh em 2017 (MCTI, 2018), a usina solar fotovoltaica de 150,8 kWp 

contribuiu para que não fossem lançados na atmosfera cerca de 23 ton de CO2, o equivalente ao 

plantio de mais de 165 árvores por ano (LACERDA et al., 2009). Dessa forma, a energia solar 

fotovoltaica torna-se uma das opções mais atraentes na atualidade, tendo em vista a possibilidade de 

integração entre desenvolvimento econômico e conservação dos recursos naturais. 

Em Brasília/DF, o Programa de Eficiência Energética da UFERSA foi premiado  no 21o 

Concurso de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em 16 de outubro de 

2017. Já no dia 05 de junho de 2018, o Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas 

na América Latina (Ideal) concedeu à UFERSA o 100º selo solar durante o 9º Seminário Energia + 

Limpa, que aconteceu em Florianópolis/SC (Figura 1D). 

FIGURA 1 - Usina solar fotovoltaica da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) com potência instalada 
de 150,8 kWp (A); visitantes na usina solar fotovoltaica da UFERSA (B); interface da página on line do fabricante de 
inversores (http://www.ginlongmonitoring.com), mostrando a produção, em tempo real, de energia elétrica a partir da 
usina solar fotovoltaica da UFERSA (C); e Selo Solar concedido à UFERSA pelo Instituto para o Desenvolvimento de 
Energias Alternativas na América Latina (Ideal) em 05 de junho de 2018, em Florianópolis/SC, durante o 9º Seminário 

Energia + Limpa (D). 

 
Fonte: Autoria própria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposição de um concurso voltado para incentivar ideias sustentáveis na redução de 

gastos com o consumo de energia elétrica e água em instituições federais de ensino gerou em uma 

parte significativa das instituições federais de educação uma mobilização sem precedentes. Na 

UFERSA, por exemplo, esta mobilização resultou na produção de um grande número de ideias 

sustentáveis, o que contribuiu para a obtenção de uma premiação de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

B"A"

D"C"
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de reais). O recurso destinado à instalação de duas usinas solares fotovoltaicas, uma em solo e outra 

em telhado de edificação, fomentou atividades acadêmicas nas três dimensões universitárias: 

ensino, pesquisa e extensão, integrando-as ao desenvolvimento econômico (por meio da redução de 

gastos com energia elétrica), e conservação dos recursos naturais (por meio da não emissão de gases 

causadores do efeito estufa). A partir da experiência da UFERSA, relatada neste estudo, espera-se 

que outras instituições de ensino, especialmente aquelas localizadas na região do semiárido 

brasileiro, possam, em momento oportuno, investir em geração de energia solar fotovoltaica, de 

forma a subsidiar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, além de contribuir com a 

geração de energia elétrica sustentável. 
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